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  با کاربرد فوتوکاتالیستی TiO2الیه نشانی نانوذرات 
  1کامران ،؛ احمدي *2و1 حسین ، ؛ رسول نژاد1قاسم ،کاوه اي

  کرج,  پژوهشگاه مواد و انرژي،  پژوهشکده نیمه هادي ها1
 کرج , پژوهشگاه مواد و انرژي واستانداردملی   سازمان پژوهشگاه2

  چکیده
سطح با این عمل درجه سانتیگراد بمدت کمتر از هفت ساعت گرم شدند که  1000و   600متفاوت  بازپختدر دماهای TiO2 الیه هاي نازك

داراي درجه سانتیگراد  1000شده در دماي  بازپخت نازك هايدر حالیکه الیه . شوندالیه ها صاف و داراي قابلیت عبور نوري باالیی می
  یکی از روشهاي سادهانجام گرفت که ها به روش اسپري پایرولیز فراصوت نشاندن الیه. می شوند هاي پیشینت به نمونهنسب وحی ناهموار وسط

روي شیشه  C°250  ،C°325  ،C°375  ،C°380  ،C°385  ،C°400 ي هاي زیر الیهدر دماي  فیلم ها ..شودبا کارآیی قابل قبول شناخته می
لکولهاي متراکم  م( وسیله مولد فراصوت، به قطرات ریزاین ماده به  .منبع مایع از ماده نیاز داریم در این روش فقط به یک. ندکراون نشانده شد

ي هدایت  به طرف زیر تراکم در یک راستا در لولهمولکولهاي م،  به قطرات ریزبا فشار نه چندان باال هواي متراکم تبدیل شده و با اعمال )یا مه
با دمـاي کامالً کنترل نـده کنیک گـرم به طـرف زیرالیـه از جهـت هدایت مولکـولهاي تولیـد شـده از پیش محلـول. دحرکت می کننالیه 
مطالعه  .کندرا تولید می 3nm-1هایی در حدود ولکولهاي پیش محلول را با اندازهسیستم مولد فراصوت قطرات یا م. استفاده شده است شده

 .انجام گردید بازپخت در دماهاي متفاوت زیرالیه و SEMو  XRDفیلمها به وسیله 

 
  .بازپخت فوتوکاتالیست،، TiO2نانوذرات، : کلمات کلیدي

 

  مقدمه
   TiO2نانو ذرات 

زمانی که قطر بلورهاي یک ذره . بازده بیشتري دارد هاي درشتبا دانهبه عنوان یک فتوکاتالیست در مقیاس نانوذره نسبت به پودر  TiO2 پودر
به مکانیک کوانتومی عمل هاي بار ظاهر شده همانند یک ذره ساده در یک جعرسد، حاملمی nm10کمتر از حد بحرانی در حدود به  نیمرسانا

می بزرگتر شیفت پیدا  احیا - هاي پتانسیل اکسایشبه بازه نوار، گاف انرژي افزایش یافته و لبه محدودیتاین  ي در نتیجه). 1شکل (ند می کن
- بدون تغییر باقی می زیر الیهبه  )(Solvent  reorganization  energy  of  electron  transfer انتقال بار بازپردازش انرژي آزاد در نتیجه  .کند
افزایش راندمان فوتونی سیستم را به همراه دارد که در آن مرحله محدود کننده نرخ انتقال  در مقیاس نانو نیمرساناکوانتایی ذرات اندازه . ماند

کوانتیزه  نیمرساناها در ذرات ها و حفرهایجاد الکترون احیا -، پتانسیل اکسایشلبه جذب آبی با کاهش اندازه ذره بدلیل جابجایی این. بار است
  .دهددرشت کریستال نشان می نیمرساناذرات کوانتیزه فوتو اکتیویته بیشتري را نسبت به ذرات ه عبارت دیگر، ب. یابدفزایش میا

ترین و هاي نازك، نانو لوله و نانو میله آماده می کنند که روش فاز مایع یکی از راحترا بصورت پودر، کریستال، فیلم TiO2 در سالهاي اخیر
این روش مزایاي استفاده از کنترل استوکیومتـري، محصوالت همگـن و اجـازه تشکیل .در سنتز شیمیایی استترین روشهاي استفاده معمول

هاي گران قیمت، زمان طوالنی فرآیند و وجود با اینحال، معایبی مانند پیش ماده. کنداشکال مرکب و آماده سازي مواد کامپوزیت را فراهم می
  . روش وجود داردکربن به عنوان یک ناخالصی در این 

  
  
  

                                                             
   .E-mail:h.rasulnejad@gmail.com پژوهشگاه مواد و انرژيپژوهشگاه سازمان ملی استاندارد و  –*
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  ,[1].در میان سیستمهاي متفاوت) چگالی حاالت  براي مثال( فاصله سطوح انرژي . ريتمدل اوربیتال مولکولی براي رشد ذرات از واحد مونوم: 1شکل 
 

    
  

  LUMO: lowest unoccupied molecular orbital.     
  HOMO: highest occupied molecular orbital. 
 

  
  

TiO2 نسبت به مواد دیگر به عنوان یک فتوکاتالیست  
یعنی است،   (Redox potential)  و احیا پتـانسیل اکسـایش داشتن نیمرسانابراي یک فتوکاتـالیستی مؤثـر داشتن خاصیت معیار اصلـی براي 

e/h+ -  سطح انرژي باالي  و فوتوالکترونی  احیاسطح انرژي پایین نوار رسانش توانایی  قرار می گیردفتوکاتالیست  ماده در گستره گاف انرژي
تر از نوار رسانش، لبه لبه پایینبدین ترتیب، اکسـایش و احیا به   .کندن مییحفره هاي ایجاد شده را تعیفوتو نوار ظرفیت توانایی اکسیداسیون 

محور . پتانسیل استاندارد هیدروژن، زوج ردوکس براي چندین ماده ارائه شده است  2در شکل . باالي نوار ظرفیت و گاف انرژي حساس است
آنتروپی قابل توجهی  +e–/hکوچکتر از انرژي گاف انرژي است زیرا جفت  +e–/hانرژي آزاد یک جفت . عرضی نشان داده شده انرژي ذاتی است

   . ي ظرفیت و رسانش داردهاي انتقالی قابل دسترس در نوارهاناشی از تعداد زیادي از حالت
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     . ,PH،[1]=1موقعیت نوار چند نیمرسانا در تماس با الکترولیت آبی در : 2شکل

 
براي  پایداري فوتونی، بی ضررارزان ، غیر سمی ، ،  قابلیت تولید و استفاده آسان، مقرون به صرفه، داشتن گاف انرژي مناسب تیتانیا به غیر از

گزینه ، اکسید شوندگی قوي حفره هاي تولید شده ثر واکنش ؤکاتالیز م توانایی ،ثر براي نور خورشید ؤانسان و محیط زیست، داراي اکتیویته م
 به عنوان مثال. اي محدودیت هستندی گزارش شده دارفتوکاتالیستنیمه رساناهاي بسیاري از . باشد مناسبی براي فعالیت فتوکاتالیستی می

GaAs,PbS  وCdS گیرند و همچنین آنها به آسانی تحت خوردگی قرار می. اي آبی پایدار نیستندهي کاتالیست در واسطهبه اندازه کافی برا
نتیجه  شود و درتبدیل می ZnOروي سطح ذرات  Zn(OH)2شود و به ر است زیرا به آسانی در آب حل میغیر پایدا ZnO. سمی هستند

پذیر تر از پتانسیل هیدروژن برگشتدر سطح انرژي پایین رسانش نوارلبه  WO3و  Fe2O3,SnO2در . شودمدتی غیر فعال میاتالیست بعد از ک
 قرار دارد بنابراین سیستم با استفاده از این مواد نیاز به اعمال بایاس الکتریکی خارجی براي تکمیل واکنش تجزیه آب و رسیدن به تولید

  . هیدروژن در کاتد دارد
  )Dye-sensitized ( حساسیت به رنگ
را افزایش دهد  تهییجثري ؤتواند بطور مو فیزیکی رنگها می ز طریق جذب شیمیاییا TiO2فتوکاتالیست از قبیل  نیمرساناحساسیت گاف انرژي 

  .افتداتفاق می نیمرساناها پس از انتقال بار به این از طریق حساس کننده. یست شودو موجب گسترش محدوده طول موج برانگیختگی فتوکاتال
تواند یک حفره یا حالت برانگیخته می. ت تشکیل شوندتوسط تهیج رنگ متصل به سطح فتوکاتالیس نیمرساناتوانند در ذرات حاملهاي بار می

ثر بار زمانی است که یک تک الیه از رنگ در فتوکاتالیستی با ؤمشاهده شد که تزریق بسیار م. بطور معمول یک الکترون به ذره تزریق کند
دهد که براي فعالیت کاتالیست زیر نور خ فتوکاتالیست را افزایش میهاي پاسطول موج این حساسیت محدوده. باشدمساحت باال پراکنده شده 
در  )flash photolysis(نورکافت درخشی  هاي مختلف توسطدانه  رنگ وسیلهها بنیمرساناحساسیت فوتونی . خورشید بسیار مهم است

تزریق الکترون و برگشت نرخ انتقال الکترون . دنوشمی  ثانیه مشاهده 10- 15 فمتو در مقیاس سنجانیه و همچنین طیفنانو ثانیه و پیکو ثمقیاس 
  .و تعامل بین رنگ و نانو ذرات دارد TiO2، خواص نانو ذرات وکاتالیست بستگی به ماهیت مولکولهاي رنگاز رنگ به فت

آب براي تولید شیمیایی فوتوو تجزیه  به رنگحساسیت هاي در کاربردهاي فتوولتاییک از قبیل سلول زیاديمورد توجه  TiO2 حساسیت به رنگ
نیز پایداري هاي خورشیدي رنگی حساس است زیرا حتی تحت شرایط شدید براي سلول ي مناسبنیمرسانایک  TiO2. رودهیدروژن بکار می

است که یک ها خته بسیاري از رنگژي حالت برانگیکمی زیر سطح انر رسانش نوارلبه . هاي فتوالکترو شیمیایی برقرار استفتوالکترودي در سلول
وستاتیک تزریق الکترون از مولکولهاي رنگ اکسید شده را فراهم الکتریک باال محافظت الکترثابت دي. شرط الزم براي تزریق مؤثر الکترون است

نتیجه نفوذ مؤثر  TiO2ي ضریب شکست باال. کندتوسط الکترولیت ردوکس جلوگیري می، در نتیجه از باز ترکیبی قبل از کاهش رنگ کندمی
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را ساخت  TiO2گراتزل الکترود بسیار متخلخل . دهدقابل توجهی جذب نور را افزایش میهاي فتوالکترود است که به طور نشر نور درون تخلخل
این سلولها جایگزینی ارزان . عنوان حساس کننده است به) ، کومارینبراي مثال روتنیم تریس(گ و آن را سلول گراتزل نامید که شامل یک رن

باشند و نسبت به کاهش درجه نور پایدار میه ـد کـها هستنبا این حال، تعـداد کمی از رنگ. سیلیکـونی آمورف است اي خورشیديـهبراي سلول
از نور مرئی  تواند کامالًمی TiO2، کاتالیزور شوندهنگامی که توسط رنگ حساس می.توانند عملکرد فتوجریان کوانتومی باالیی داشته باشندمی

یا نیاز به تنظیم توانند متحمل درجه نوري شوند با این حال، رنگها خودشان می. تی استفاده کندبراي تحقق بخشیدن به واکنش فتوکاتالیس
قاتی محققان عزیز از مرور کار تحقی خوانندگان وشود جهت رعایت چارچوب وکاستن از حجم مقاله براي رعایت خاطر نشان می. شدن دارند

  . [5-2]در صورت لزوم مراجع توصیه شده، . محققان دیگر صرفنظر شده است
  روش آزمایش

هواي متراکم، قطرات را به . شوندشکل تولید می ∩قطرات یا مولکـولهاي پیش محلـول در داخل لوله ) 3(براي تهیه نمونه ها مطابق شکل 
کنم که اگر هواي متراکم اعمال نشود قطرات در یادآوري می. کندهدایت می باالکننده با دماي معین قرار دارد با تراکم گرم ه رويطرف نمونه ک

، در نتیجه سطح بنشیند همو روي  لهاي کمی به طرف نمونه حرکت کردهلکووشود مروانی یا آماري داشته که باعث میداخل لوله حرکت ب
صل از مه را درجهت براي رفع این نقیصه مولکولهاي حا  .خواهد بودنازك  ،نشانی فیلمده نسبت به زمان الیهالیه نشانده شناصاف و ضخامت 

 .[7]سطح آن صاف خواهد بود  دهیم در این حالت الیه نشانده شده  متراکم ومشخصی حرکت می

 
 
 
  

  
  مقیاس نانو در TiO2هاي نازك ذرات براي نشاندن الیه SprayPyrolysisنموداري در دستگاه : 3شکل 

  
  .سنجی می شوندتکنیکهاي زیر براي شناسایی تشکیل ساختار بلورین و معدنی، خصلت

 .انجام شد SEMو  XRD هاي نازك با استفاده ازشناسایی الیه .1

به صورتی . قبل از قرار دادن نمونه در داخل سیستم، باید سطح آن رسانا را کنیم  SEMگیري در اندازه .پردازیمها میگیريروند اندازهحال به 
- با طال پوشش می 20nmسطح نمونه را به ضخامت تقریبآ  بدین منظور .است SEM رسانش جریان الکترونی الزمه تشکیل تصویر در که اصل

-را ثبت می 4و  3هاي تصویر خیلی واضح مطابق شکل ،با این وصف .گیردانجام  بهترنمونه شود تصویربرداري از سطح م که این باعث میدهی
  .کنیم
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(a)                                                                                                                  (b) 

  .شوندفازهاي آناتاز در روتایل مشاهده می C°600 بازپخت و دماي  C°400در دماي زیرالیه  ) SEM ،aتصویر میکروسکوپی : 4شکل 
(b                                                                         در دماي زیرالیهC°400  بازپخت و دماي C°1000 اندکه تمام فازها به روتایل تبدیل شده.  

  
نفوذي  Xبـوده و طول موج پرتـو  °1که زاویه مماسی  پرتو با سطح فیلـم درحـدود  XRDرا با سیستم  نمونه هاتشکیل ساختار بلورین 

 ، C°250  ،  C°325شده در دماهاي زیرالیه متفاوت هاي نشاندهساختار بلورین الیه .می شود بررسی اسـت 300nm>در داخـل  فیلم 

   

 
و   C°250  ،  C°325  ،C°375  ،C°380  ،C°385  ،C°400شده در دماهاي زیرالیه متفاوت نشانده TiO2 هاي فیلمساختارهاي بلورین نمونه تهیه شده از : 4شکل 

 .شودمشاهده می XRDبه وسیله  C°600 بازپخت دماي

C°375 ، C°380  ،C°385  ،C°400  و  دماي بازپختC°600  وC°1000 مشاهده  انجام گردید که در تمام شرایط تشکیل فازها به وضوح
  .توان تشکیل فازهاي آناتاز و روتایل را بدست آوردشود و بدین ترتیب میمی

 

 
 

و   C°250  ،  C°325  ،C°375  ،C°385  ،C°400شده در دماهاي زیرالیه متفاوت نشانده TiO2 هاي ساختارهاي بلورین نمونه تهیه شده از فیلم: 5شکل 
 .شودمشاهده می XRDبه وسیله    C°1000 بازپخت دماي
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 نتیجه گیري 
و به  دلیل واکنشهاي فتوکاتالیستی  TiO2به عنوان یک فتوکاتالیست نسبت به مواد دیگر باتوجه به ویژگیهاي ذکر شده براي   TiO2برتري 

تنها عیب اي نیمرسانا . ناهمگن جدید در فصل مشترك فتوکاتالیست کاربردهایی در پاکسازي محیط زیست به طور کامل بررسی شده است
رنگ، دوپینگ، جفت  براي حل این مشکل، روشهاي متعددي از جمله حساسیت به. کندفعالیت در نور فرا بنفش بوده  و نور مرئی را جذب نمی

  .شودخالصه اي از این روشها معرفی می. اي مورد مطالعه قرار گرفته شده است بطور گسترده TiO2کنندگی و اندودکاري 
شود و همچنین افزایش انتقال الکترون برگشتی از طریق بازترکیبی با مولکولهاي رنگ اکسید شده باعث کاهش عملکرد کوانتومی فوتون می

شود و آمورف شامل برخی از گروه هاي آلکوسید است که نواقصی را درون و بیرون ذرات موجب می TiO2. را در پی دارد TiO2بلورینگی ذرات 
زترکیبی نسبتاً شود و نرخ باهاي رنگ تهییج شده میها از مولکولموجب به دام انداختـن حالتهـایی با طول عمر باال براي تزریق الکترون

دهد که هاي به دام اندازي تقریباً حذف شده و حالتهاي سطحی تشکیل می، حالتTiO2پس از افزایش بلورینگی ذرات . دهداي را میآهسته
 .افزایش نرخ انتقال الکترون برگشتی به رنگ اکسید شده را در پی دارد
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